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„Maga a Föld él, és az időjárás és az élet erodáló erőinek hatására változik. Az út görcsös, lassan lüktető 
kígyóvá alakul. Felszíne emelkedik és süllyed, széle lassan ide-oda mozog, de iránya alapvetően megmarad 

a Földön. Mintha két párhuzamos világ létezne: a gyors, biológiai és a lassú, geológiai világ. Az utak, 
amelyeken az élet áramlik, a két világ metszéspontját jelentik.” 

Marcus Rosenlund 

 



2 
 

BEMUTATKOZÁS 

A nevem Borbás Zita, Hódmezővásárhelyen születtem 2001. március 15-én. Családi 
vállalkozás miatt Jászapátin nőttem fel. Középiskolás éveimet Egerben, az Egri Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium és Kollégiumban töltöttem öt éves képzésen, ahol 2020-ban tettem érettségit. 

Ebben az évben kezdtem meg tanulmányaimat az ELTE TTK földtudományi alapszakán. 
Gyermekkorom óta geológus szerettem volna lenni, így az első félév végén nem volt kérdés, 
hogy ezt fogom szakirányként választani. Idén zárom a második évemet. 

Ugyan nem volt éppen zökkenőmentes az elmúlt két év a Covid mellett, de úgy vélem, a 

közösségi életbe való bekapcsolódásom így is jól alakult. Már első félévemben beléptem az 
EGEA (European Geography Association) budapesti csapatához, illetve a hirtelen jött 
lehetőségen kapva jelentkeztem képviselőnek, ezek mellett pedig a második félévemben 

sikeresen beválogattak a 2021/2022-es mentorrendszerbe. Továbbá 2021 szeptemberében nagy 
örömömre felvételt nyertem az Eötvös József Collegiumba, ahol úgyszintén kezdem egyre 
jobban kivenni a részemet a közösségi feladatokból. 

MOTIVÁCIÓ 

Határozottan filantróp embernek tartom magam, örökösen szeretek a környezetem javára 
tenni, ahogyan tudok. Mindig komplex, eltökélt ötletekkel rukkolok elő, amelyek 

megvalósításában határokat beismerően és céltudatosan gondolkodok. Önállóan és csapatban 
egyaránt szeretek munkálkodni, így mindig is jó voltam a közösségek összefogásában. 

Ezen szociális indíttatásaim az egyetem kezdete óta egyre nagyobb lendületet kaptak. A 
képviselőségen és a mentorságon felül nem voltam benne biztos, mi lenne a számomra 

megfelelő pozíció, egészen addig, amíg a fejembe nem ötlött a Szacskóság gondolata. Mikor 
felvetettem ezen ötletemet Fritz Petra jelenlegi Földrajz- és Földtudományi szakterületi 
koordinátornak, örömmel fogadta, amely megerősített abban hogy ez valóban ideális feladat 

lenne a számomra, így elhatároztam hogy megpályázom majd ezt a tisztséget.  

CÉLOK ÉS ELKÉPZELÉSEK 

I. GekKo 

Mentorságom alatt relatíve sokan kerestek fel korrepetációs lehetőségek után érdeklődve, 

evégett elhatározásaim között szerepel ezen rendszer felélesztése a szakterületen. Több 
megvalósítási formáját végiggondoltam már, akár más szakterületekkel együtt dolgozva, akár 
csak belső körben. Mivel soktényezős, így egyelőre csak körvonalak vannak meg, 
megválasztásom esetén a nyár folyamán tervezném ezt kiépíteni, hogy a következő évfolyam 

előtt már nyitva álljon a lehetőség.  
Minderről már külön kikértem Mig András, Polónyi Richárd, és Szaló-Pál Kinga 

szakterületi koordinátorok véleményét együttműködési célokkal, illetve Kása Kata Hangával is 

beszéltem tájékozódási célból. Természetesen még fel fogom keresni őket további 
egyeztetésekért.  
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II. SzaCs 

Sajnálatos módon a félév eleji lendület után kevesen maradnak, akik a következő gyűlésekre 
is eljönnének. Igen jó lenne, ha megnőne a létszám, hogy valós és hasznos beszélgetések 
alakuljanak ki a specializációk mindennapjaival, megoldandó kérdéseivel és problémáival 
kapcsolatban, valamint hogy ötletek szülessenek a szakterület épülése érdekében. Az 

elképzelésem az, hogy színesíteném ezeket az eseményeket; megbeszélésen felül más részeket is 
belevinnék (némely összefügg más ötleteimmel, így azokat később részletezem).  

III. Programok 

Elsődlegesen szeretném az eddig jól bevált programokat továbbvinni, illetve régebbieket 
feleleveníteni (hiszen a Covid után igen sok hagyomány veszett ki a köztudatból). Utóbbiak 
közé tartozik például a Tavaszi FF kirándulás, amely hagyományosan március 15-e körül szokott 

volt megrendezésre kerülni, vagy például a Földrajzos nap és a Földtudós nap, amelyeken 
oktatóinkkal együtt érezzük jól magunkat a hétköznapokból kiszakadva. Egyéb tervek között 
szerepelnek a B épületi piknik és az FF vacsi; ezek kisebb volumenű összejövetelek lennének, így 
véleményem szerint könnyen szervezhetőek, illetve jól összekapcsolhatóak más eseményekkel, 

mint például a Földes Játékesttel, vagy akár egy SzaCs-csal.  

A más szakterületekkel együtt szervezett jó hangulatú programokat is szeretném 
fenntartani, mint például kirándulásokat, és PubQuiz-eket. Esetleg a földrajz tanárszakos 

hallgatókat is meghívhatnánk néhány kirándulásunkra, hiszen szakmailag biztosan ők is jól be 
tudnának kapcsolódni a programokba, és szerintem igen remek közösségi épülést jelentene. 
Ezzel az ötlettel felkerestem Juhász Anna Tímea tanárszakos szakterületi koordinátort. 

A szakterületek mellett felvetődött bennem, hogy a mobilitási programok (pl. Erasmus) 
diákjait is be lehetne vonni a közéletbe, meghívva őket játékesetkre vagy kirándulásokra. Erről 
külön megkérdeztem Ádám Rozália külügyi mentorkoordinátort, aki határozottan támogatta 
az elképzelésemet.  

A gólyák érdekeit tekintve, szeretném visszahozni a Földes Avató szokását, illetve nagyobb 
hangsúlyt tervezek fektetni a Szakirányválasztó Délutánnak, mivel ezt igen-igen fontosnak 
tartom. 

Külön kiemelném, hogy az utóbbi időben az EGEA-val is egyre szorosabb lett a kapcsolat. 
Ezt úgyszintén szeretném továbbra is fenntartani, avagy még erősebbé tenni, hiszen a velük 
közös programok sokaknak nyújtanak remek élményt közösségi és szakmai szempontból is.   

Ezeken kívül még néhány egyéb ötlet lóg a levegőben, de nem szeretném túlvállalni magam 
programszervezés terén, így egyelőre a felsoroltakat helyezném előtérbe. Esetleg a 
későbbiekben, ha igény is mutatkozik, és pozitív visszajelzések is érkeznek az előzőekről, akkor 
fognék újabbak kivitelezésébe. 
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IV. Érdekképviselet 

Határozottan úgy látom, hogy megbillent az egyensúly a Földrajz és a Földtudomány 
között. Alig vannak földrajzos képviselőjelöltek, a legtöbben földtudományról jelentkeznek. 
Bár sejtem, hogy ennek hátterében a Covid állhat, megválasztásom esetén szeretnék ennek 
jobban utánajárni, és az információk alapján javítani ezt a felállást, hiszen mindenképpen 

szükséges volna, hogy a földrajz oldala is ugyanolyan hangsúlyt kapjon.  

A jövőben valószínűleg megpróbálnám Fritz Petra korábbi ötletét megvalósítani, hogy a 
mentorjelöltek között nagyobb népszerűségnek örvendjen a képviselőség gondolata; hiszen ők 

láthatóan aktívak a közösség irányába, így jó lenne, ha ezt tovább lehetne velük vinni. 

Emellett úgy tapasztaltam, hogy nagy népszerűségnek örvendett az Ismerd meg a jelölteket 
sorozat Instagramon és Facebookon, amellyel a képviselőjelölteket hoztuk közelebb az 

emberekhez, így ezt mindenképp szeretném továbbvinni.  

V. Logó, FF merch 

Már egy ideje tervben van új logó alkotása, amellyel együtt szeretnék arculatszínesítésként 
szakterületi merch készítésbe fogni. Ezt például egybekötném a SzaCs-okkal: a logó 

véglegesítése, majd merch tervezés közösen. (A merch gyártásához a technikai háttérrel 
rendelkezem, azonban mivel még igencsak gyerekcipőben jár az ötlet, ezt nem részletezném 
most bővebben.) 

VI. Mentorrendszer 

Idén a rendszer másik oldalával is elkezdtem megismerkedni, figyelve a teendőket, a 
mentorfelelősök munkáját, így például ott voltam a szerdai (05.04.) mentorszóbelin is. A 

későbbiekben tervezek még más programjaikra is eljutni, hogy közelebbről megismerjem őket, 
hiszen amennyiben megválasztotok, szeretném ha velem is ugyanolyan jól tudnának majd 
együttműködni, mint Petrával. Szerintem most jól működik a szakterület oldaláról a rendszer, 
javában ezt a szintet szeretném fenntartani. 

VII. Social Media 

Terveim listáján szerepel, hogy nagyobb élet költözzön az Instagram oldalra, illetve jó 
lenne, ha nagyobb használatnak örvendene a honlap is (foldtud.elte.hu). Ezzel például kialakult 

egy olyan ötletem, hogy a Facebook mellett a lényeges információkat (leginkább a gólyák, de 
persze mindenki más is) itt lehet jobban átlátnák, mint a rengeteg Facebook üzenetet, így ezt is 
mindenképp ajánlanám számukra tájékozódási lehetőségként. Ehhez természetesen ezt is 

naprakészen kell tartani, amelyet remélem sikerül összehozni. Ehhez lehetséges, hogy 
valamilyen segítséget kerítenék magam mellé. 
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ZÁRSZÓ 

Célom tehát olyan szakterületi koordinátornak lenni, aki rendben és pontosan végzi a 
feladatát. Mindemellett szeretném az eddig teret nyert hagyományokat, és előző szakterületi 
koordinátorok elért eredményit továbbörökíteni, valamint a saját meglátásaimból jövő 

ötleteimet megvalósítani, így kisebb-nagyobb reformokat hozni a földrajz és a földtudomány 
szak szoros összefogásának fenntartásával. 

 

Szeretném külön megköszönni a korábbi Földrajz- és Földtudományi szakterületi 

koordinátoroknak, Ádám Rozáliának és Laza Dánielnek az eligazításokat, mellettük pedig 
külön kiemelve Fritz Petrának a rengeteg segítséget a pályázatom összeállításához és a teendők 
átlátásához.  

Továbbá köszönetemet fejezném ki Mig András, Polónyi Richárd, Szaló-Pál Kinga, és Kása 
Kata Hanga szakterületi koordinátoroknak, valamint Horváth Laura tudományos referensnek 
a GekKo-val kapcsolatos információkért és segítségnyújtásért.  

 

 

 

Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél figyelmeddel! Amennyiben észrevételed van, esetleg 

kérdésed támadt, nyugodtan keress fel elektronikus úton vagy akár élőben is. 

 

 

Hódmezővásárhely, 2022.05.07. Borbás Zita 
ztborbas@student.elte.hu 

 


